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مهارت های  و  تکنولوژی  علم ،  همچون  شاخصه هایی  اب  مدرن   دنیای 
 زابین شناخته یم شود. به همین خاطر برای نزدیک تر شدن به جوامع
پلتفرم است.  اهمیت  حائز  شاخصه ها  این  از  هبره گیری   بین امللیل 
مدد به  ات  شده  ایجاد  منظور  همین  به  نیز  ُاتیچر  زابن   آموزش  آنالین 
 تکنولوژی، زابن آموزی را اب رصف وقت و هزینه کمرت فراهم و به ارتقای
ُاتیچر کند.  کمک  جهاین  دهکده  به  آن ها  اتصال  و  افراد   ،  سازمان ها 
 بیش از ۱۲زابن مختلف را به زابن آموزان رسارس دنیا ارائه یم کند و از
 سال ۱۳۹۶ به عنوان اولین و قدیمی ترین پلتفرم زابن اتکنون بیش از
 ۱۰۰۰ استاد فعال و ۱۲۵۰۰۰ زابن آموز پرتالش را در مجموعه خود داشته
 است. همکاری ُاتیچر اب دانشگاه هتران که مناد آموزش عایل کشور است
 خود گواه کیفیت ابالی سطوح آموزیش این پلتفرم است و این کیفیت

 و هبره گیری از متدهای به روز آموزیش، وجه متایز این سازمان را اب
.شیوه های مرسوم و قدیمی و سایر پلتفرم ها مشخص یم کند

معریف ُاتیچر



بیش از ۱۲۰۰ استاد فعال

 ۳۸۰۰۰۰ ساعت کالس برگزار شده 

میانگین ۶۰۰ کالس در روز

صندوص پژوهش و نوآوری دانشگاه هتران



ُاتیچر در سال گذشته

آزماییش ها
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 زنـدگـــی در دنــیــای امـــروز مستـلـزم یــادگیری زابن های
جهاین دهکده  در  حضور  و  ارتباطات  است.   بین امللیل 
افزون روز  افزایش  اب  و  کرده  پیدا  ابالیی  بسیار   اهمیت 
سازماین، بین  روابط  گسرتش  و  بین امللیل  های   رشکت 
 عمده مکاتبایت که در حوزه کسب و کار انجام یم شود به
بنابراین دنیاست.  روز  زابن های  سایر  یا  انگلییس   زابن 
در را  نظیری  یب  رشد   فرصت های  جدید  زابن   فراگرفنت 
هر تواانیی  و  دهد  یم  قرار  سازمان ها  و  افراد   اختیار 
 سازمان را که به اندازه ی توامنندی کارکنان و مدیران آن

سازمان وابسته است، افزایش یم دهد

یک زابن بیشرت، یک سازمان پیشرت

.



توسعه مهارت های فردی منابع انساین سازمان

 افزایش رضایت مندی شغیل کارکنان

دسـتـرسـی بـهتـر به دانــــش روز

صــرفــه جــویــی در زمان و هزینه

امکان مذاکره اب رشکت های فعال خارجی

کسب مهارت ارتباطی به زابن دوم

رشکت فعال در مسینارها و منایشگاه های بین امللیل

امکان بسنت قراردادهای بین امللیل

دست آوردها



مسیر همکاری اب ما
ارسال فایل معریف

جلسه آشنایی و نیاز سنجی

جلسه ارزیایب جزئیات پروپوزال

 تکمیل فرم ثبت انم
و تــعــیـیـن سـطــح

جلسه هنایی و امضای تفاهم انمه

 آمــــاده ســــازی و ارســـــال
پروپوزال شخیص سازی شده

 فایل هنایی نحوه رسمایه گذاری

یک زابن بیشرت، یک سازمان پیشرت
اقدام عملیایت
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همکاراین که به ما اعمتاد کرده اند

جای شـما اینجا
!خـــالـی اســت
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